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     กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที
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ประเด็นที่จะนําเสนอ 
1.1. แนวคิดการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคแนวคิดการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค

2.2. ความเปนมาของกองทุนทองถ่ินความเปนมาของกองทุนทองถ่ิน

3.3. ประกาศกองทุนฯพประกาศกองทุนฯพ..ศศ..25572557((๑๙ ๑๙ กก..พพ. . ๒๕๕๗๒๕๕๗))

4.4. ประกาศคณะกรรมการอนุกรรมการสงเสริมประกาศคณะกรรมการอนุกรรมการสงเสริม

สุขภาพและปองกันโรคสุขภาพและปองกันโรค((๒๕ ๒๕ มีนาคม มีนาคม ๒๕๕๗๒๕๕๗))

5.5. แนะนําโปรแกรมบริหารจัดการฯ ออนไลนแนะนําโปรแกรมบริหารจัดการฯ ออนไลน





กลุ ่มโรคไม่

ติดเชือ

4



ปจจัยเสี่ยง

พฤติกรรม ชีวการแพทย

โรค/ภาวะ การใช

ยาสูบ

ออกกําลัง

กายนอย

อาหารท่ีไม

เหมาะสม

การใช

แอลกอฮอล

น้ําหนัก

เกิน

ความดัน

เลือดสูง

ไขมันสูง

โรคระบบไหลเวียนเลือด + + + + + + +

มะเร็ง + + + + +

โรคทางเดินหายใจเร้ือรัง + ?

เบาหวาน + + + + # #

บาดเจ็บและพิษ + + ?

น้ําหนักเกิน + +

ความดันเลือดสูง + + + +

ไขมันสูง + + +

+ ปัจจัยเสียงทีมีผล ?ปัจจัยเสียงทีเป็นไปได้ #สัมพันธ์กัน/เจ็บป่วยร่วม

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสียงร่วมและโรคไม่ติดต่อทีสําคัญ



ลดปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ อัตราปวย อัตราตาย ที่เปนภาระโรคของประเทศ

หญิงตั้งครรภและ

หลังคลอด
- บริการANC คุณภาพ

- การดูแลหลังคลอด

- วัคซีน Flu

เด็ก 6-12ป
-- วัคซีนพ้ืนฐาน/ไขหวัดใหญ

- ตรวจติดตามการเจริญเติบโต

-ตรวจติดตามพัฒนาการ

- ดูแลสุขภาพชองปาก

เด็ก 0-5 ป
-- การปองกันและควบคุม

ความผิดปกติแตกําเนิด

- วัคซีนพ้ืนฐาน/ไขหวัดใหญ

- ตรวจติดตามการเจริญเติบโต/

พัฒนาการ

- ดูแลสุขภาพชองปาก

- วัคซีน Flu

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

output

Input

outcome

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
คาใชจายดานสุขภาพของ

ครัวเรือนลดลง

เยาวชน-วัยรุน(13-24 ป)
- ติดตามการเจริญเติบโต

-ดูแลสุขภาพชองปาก

- การรับยา/วัคซีน

- การอนามัยเจริญพันธ/

สุขภาพทางเพศ

- การคัดกรองโรค/ปจจัยเส่ียง

บริการชุมชน
(Community service)

ระบบ

บริการ

วัยทํางาน(25-59ป)
-ดูแลสุขภาพท่ัวไป/ชองปาก

- การรับยา/วัคซีน

- การอนามัยเจริญพันธ/

สุขภาพทางเพศ

- การคัดกรองโรค/ปจจัยเส่ียง

Goal

ผูสูงอายุ(60ป)
-ดูแลสุขภาพท่ัวไป/ชองปาก

- การรับยา/วัคซีน

-การคัดกรองโรค/ปจจัยเส่ียง

- วัคซีน Flu

หนวยบริการ

(หนวยบริการภาครัฐ/ เอกชน )
บริการทางเลือก
(NGO/Social enterprise)

บริการสาธารณสุข

(Health Promotion service)

การดูแลตนเอง

(Self  care)

กรอบแนวคิดการดําเนินงาน กรอบแนวคิดการดําเนินงาน P&P P&P 

โรงเรียนสถานประกอบการ ศูนยเด็กเล็ก

บริการ บริการ P&PP&P ตามสิทธิประโยชน์ตามส ิทธิประโยชน์

การดูแลตนเอง

(Self  care)



11..    มีท้องถินจ ํานวนมากทั วประเทศได้ท ํางานด้านสาธารณสุข             มีท้องถินจ ํานวนมากทั วประเทศได้ท ํางานด้านสาธารณสุข             
        อยู่แล้ว และอยู่แล้ว และหลายพื นทีท ําได้ดีมากหลายพื นทีท ําได้ดีมาก
22..    งานส่งเสริมงานส่งเสริม//ป้องกันโรคในพื นที เป็นงานทีต ้องการการมีส่วน ป้องกันโรคในพื นที เป็นงานทีต ้องการการมีส่วน 
      ร่วมสูง จึงจะประสบความสําเร็จร่วมสูง จึงจะประสบความสําเร็จ

33..  งานส่งเสริมงานส่งเสริม//ป้องกันโรคพื นฐานป้องกันโรคพื นฐาน เป็นงานทีหน่วยงานอืน เป็นงานทีหน่วยงานอืน 
      ภาคประชาชน เครือข่ายต่างๆ รวมถึงประชาชน สามารถภาคประชาชน เครือข่ายต่างๆ รวมถึงประชาชน สามารถ
      ด ําเนินการเองได้ด ําเนินการเองได้



          เพื่อสรางหลักประกันสุขภาพแหงชาติใหกับบุคคลในพื้นที ่       
โดยสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมตาม ความพรอม ความเหมาะสม
และ ความตองการของประชาชนในทองถิ่น ใหคณะกรรมการสนับสนุน  
และประสานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  กําหนดหลักเกณฑเพื่อให
องคกรดังกลาว    เปนผูดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที ่ โดยใหไดรับคาใชจายจากกองทุน

พระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕



LOGO



ประกาศ ระเบียบ หนังสือ ที่เกี่ยวของประกาศ ระเบียบ หนังสือ ที่เกี่ยวของ

    ๑.คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพฯ     เห็นชอบหลักเกณฑ
การสนับสนุนให   อบต.หรือเทศบาลดําเนินการและบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนที่ 

- 1.ประกาศ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ สปสช. และ

- 2.แกไขประกาศ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน  ๒๕๕๒ 

- 3.แกไขประกาศ ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๗



2549-50 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557

จํานวนกองทุน 888 2,689 3,935 5,508 7,424 7,698 7,751 7,759 

 888 

 2,689 

 3,935 

 5,508 

 7,424  7,698  7,751  7,759 

 -   

 1,000 

 2,000 

 3,000 

 4,000 

 5,000 

 6,000 

 7,000 

 8,000 

 9,000 

ภาพแสดงจํานวนกองทุนฯ เปรียบเทียบป 49-57

อบต./เทศบาล เขารวมกองทุนทั้งสิ้น 

7,759 แหง จากทั้งหมด 7,776 แหง 

คิดเปนรอยละ 99.79 และยังไมเขา

รวมอีก 17 แหง



จังหวัด กองทุนปี49 กองทุนปี51 กองทุนปี52 กองทุนปี53 กองทุนปี54 กองทุนปี55 กองทุนปี56 รวมกองทุนอปท.ทังหมด ร้อยละ

นครศรีธรรมราช 5 23 48 53 20 34 0 183 184 99.46

กระบี 9 3 10 20 16 3 0 61 61 100.00

พังงา 5 8 15 16 6 0 1 51 51 100.00

ภูเก็ต 7 2 5 4 0 0 0 18 18 100.00

สุราษฎร์ธานี 12 13 17 63 32 0 0 137 137 100.00

ระนอง 4 - 2 18 5 1 0 30 30 100.00

ชุมพร 8 6 16 26 22 0 0 78 78 100.00

รวม 50 55 113 200 101 38 1 558 559 99.82

จํานวนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น เขต11  



เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหนวย

บริการ หรือสถานบริการ หรือหนวยงานสาธารณสุข หรือหนวยงานอื่น 

หรือสนับสนุนและสงเสริมใหกลุมหรือองคกรประชาชนดําเนินกิจกรรม

ดานสาธารณสุขในพ้ืนที่( เร่ืองการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค 

การฟนฟูสมรรถภาพ และ การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก )

เพ่ือใหกลุมแมและเด็ก กลุมผูสูงอายุ กลุมคนพิการ กลุมผู

ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุมผูปวยโรคเร้ือรังที่อยูในพ้ืนที่ 

สามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน โดยสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมตามความพรอม ความเหมาะสม 

และความตองการของประชาชนในพ้ืนที่

วัตถุประสงค



o ทุกกองทุนมีแผนสุขภาพชุมชน/แผนสุขภาวะชุมชน

o ทุกกองทุนมกีิจกรรมการตรวจคัดกรอง สรางเสริมสุขภาพปองกันโรค เนน

โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง

o ทุกกองทุนมกีิจกรรมสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค หรอืฟนฟูสมรรถภาพ ในกลุม 

เด็ก ผูสูงอายุ ผูพิการ คนดอยโอกาสรวมกับหนวยบรกิารและทองถิ่น

o มีกองทุนตนแบบและบูรณาการการสรางสุขภาวะของชุมชน

o เกิดความรวมมือกับภาคีเครือขายสุขภาพในระดับตางๆ

ภารกิจเนนหนัก/กิจกรรมสําคัญ
• สรางความเปนเจาของ และการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน ทองถ่ิน

• การแลกเปลี่ยนเรียนรู พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุน 

• ติดตามประเมินคุณภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานสุขภาพของกลุมเปาหมายตางๆ ใน

ชุมชน

• การประเมินตนเอง ประเมินผลลัพธเพื่อการพัฒนาของกองทุน

• การจัดการขอมูล จัดการความรู การวิจัยพัฒนารวมกับภาคีเครือขาย



ขอ ๑ ใหยก เลิ กประกาศคณะกรรมการ

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ  เรื่ อง  การกําหนด

หลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคการบริหารสวนตําบล

หรือเทศบาล ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน

หลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 

๒๕๕๒  ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒

สาระของประกาศฯ รายขอ 



ขอ ๒ ตามประกาศกองทุนฯ ป 57 
“กองทุนหลักประกันสุขภาพ”  หมายความวา กองทุน

หลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนที่ เพ่ือการสราง

เสริมสุขภาพ การปองกันโรค การฟนฟูสมรรถภาพ และการ

รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก  ที่จําเปนตอสุขภาพและ

การดํารงชีวิต 
“การจัดบริการสาธารณสุข” หมายความวา การจัดบริการ

สร า ง เ ส ริมสุ ขภาพ  ป อ งกั น โ รค   ฟ น ฟูสมรรถภาพ และ

รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ตามที่คณะอนุกรรมการสงเสริม

สุขภาพและปองกันโรคภายใตคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติและสํานักงานกําหนด  ( ประกาศแนบทาย 25 มี.ค.57 ) 



ขอ ๒ ตามประกาศกองทุนฯ ป 57 
“สถานบริการ” หมายความวา สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และของสภากาชาดไทย 

หนวยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาตางๆและสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่คณะกรรมการหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติกําหนดเพิ่มเติม

 “หนวยบริการ”หมายความวาสถานบริการที่ไดขึ้นทะเบียนไวตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕

 “หนวยงานสาธารณสุข” หมายความวา หนวยงานที่มีภารกิจดานการสาธารณสุขโดยตรง แตมิได

เปนสถานบริการหรือหนวยบริการ เชน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

สวนสาธารณสุข เปนตน

 “หนวยงานอ่ืน” หมายความวา หนวยงานที่มิไดมีภารกิจดานการสาธารณสุขโดยตรง แตอาจ

ดําเนินกิจกรรมดานสงเสริมสุขภาพหรือการปองกันโรคไดในขอบเขตหน่ึง เชน โรงเรียน สถาบันการศึกษา 

วัด เปนตน

“กลุมหรือองคกรประชาชน” หมายความวา องคกรชุมชน องคกรเอกชน หรือภาคเอกชน ที่มีการ

รวมตัวกันเปนกลุม ชมรม สมาคม มูลนิธิ หรือองคกรที่เรียกชื่ออ่ืนตั้งแต ๕ คนขึ้นไป ซ่ึงเปนการรวมตัวกัน

ดําเนินกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงคไมแสวงหาผลกําไร ทั้งน้ีจะเปนนิติบุคคลหรือไมก็ได



ขอ ๓ ตามประกาศกองทุนฯ ป 57 

ขอ ๓ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ไดรับการสนับสนุนให

ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตองมี

คุณสมบัติดังนี้

(๑) มีความประสงคเขารวมบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ  

(๒) มีการดําเนินกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพและปองโรคในพ้ืนที่มา

กอนแลว และมีการจัดทําแผนและดําเนินการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต โดยการมีสวนรวมของภาคีตางๆในพ้ืนที่

(๓) มีความพรอมในการอุดหนุนเงินหรืองบประมาณตาม

อัตราสวนที่กําหนด 



ขอ ๔ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูดําเนินงาน

และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ภายใต

ความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน

ข้อสังเกตจาก สตง. :  จากการตรวจประเมินผลการดําเนินการงานเรืองกองทุนระดับพื นทีหรือ

ท้องถิน ในหลายพื นทีของ สตง. จึงได้มีข้อเสนอแนะทีสําคัญ คือ ควรให้ อปท.เป็นหน่วยงานที

รับผิดชอบดูแลเงินกองทุน โดยมีคณะกรรมการกองทุนเป็นผู ้พิจารณาอนุมัติ ทั งนี  ด้วยเหตุผล 

(๑) เพราะ  อปท.มีบุคลากรที มีความรู้ ความสามารถในการจัดทําระบบบัญชีอยู ่แล้ว ซึ งจะทําให้

ลดปัญหาเรื องการเงินการบัญชี และ (๒) ด้วยฐานะที เป็นนิติบุคคล จะทําให้ อปท.มี

ประสิทธิภาพในการดูแลเงินกองทุน และสามารถลดความเสียงเรืองการสูญหายของเงินทุนได้ 

ในกรณีทีผู ้ รับเงินกองทุนไปแล้วไม่ปฏิบัติตามโครงการ  ก็จะสามารถดําเนินการเรียกเงินคืนได้

ในฐานะนิติบุคคล

                 สถานะของกองทุนฯ 



๑ 
เงิ

น

• สปสช.

• ทองถิ่น

• ประชาชน

• อื่นๆ

๒ 
กร

รม
กา

ร
• ทองถิ่น

• สาธารณสุข

• ประชาชน

๓ 
กิจ

กร
รม

• สงเสริม
สุขภาพ

• ปองกันโรค

• ฟนฟูสภาพ

• รักษาพยาบาล

๔ 
กา

รบ
ริห

าร

• กฎ 
ระเบียบ

• แผน 

• ระบบ
รายงาน

• ติดตาม



เกณฑ์กลุ่มโรคเรือร ั ง

1.เงินกองทุน
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45 บาท/ประชากร

สปสช. งบส่งเสริม&ป้องกัน

อบต./เทศบาล สมทบรายได้อืนของกองทุน

สมทบจากชุมชน

• ขนาดเล็ก ≥ 30%

• ขนาดใหญ/่เทศบาลตําบล ≥ 50%
• ขนาดกลาง ≥ 40%

• เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร ≥60%

ประกาศข้อ ๕  ทีมาของเงินทุนฯ



สรุปงบอัตราเหมาจ่ายรายหัวปี 2558
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ประเภทบริการ
ป 2557

[ขาลง]

ป 2558

[ขอเสนอ]

ป 2558

[ขาลง]

1. บริการผูปวยนอกทั่วไป 1,056.96 1,195.72 1,056.96 

2. บริการผูปวยในทั่วไป 1,027.94 1,247.86 998.26 

3. บริการกรณีเฉพาะ 271.33 328.11 301.01 

4. บริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค 383.61 429.62 383.61 

5. บริการฟนฟูสมรรถภาพ 14.95 15.41 14.95 

6. บริการแพทยแผนไทย 8.19 9.65 8.19 

7. คาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน 

(คาเส่ือมราคาของหนวยบริการ)

128.69 128.69 128.69 

8. เงินชวยเหลือเบื้องตนตาม ม.41 3.32 6.46 3.32 

9. เงินชวยเหลือเบื้องตนผูใหบริการ 0.10 0.11 0.10 

รวม 2,895.09 3,361.63 2,895.09 
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กรอบแนวทางการบริหารงบ P&P ป 2558

• วัคซีน สมุดสุขภาพ
• บริการปัญหาระดับ 

ประเทศ : TSH / 
Thalassemia /      
Child development 
/ Teenage 
pregnancy

• ไม่เกิน 1 บาทต่อคน 
เป็นค่าสนับสนุน
ส่งเสริมระบบ การ
กํากับติดตาม/
ประเมินผล  

• บริหารแบบ global 
budget ระดับเขต
สําหรับเขต 1-12 
จัดสรรให ้ กองทุน
ท ้ องถินทีมีความ
พร ้ อม หากมีเงิน
เหลือให ้  ปรับเกลีย
เป็น P&P basic 
services โดย
ความเห็นชอบจาก 
อปสข.

• สําหรับ สปสช.เขต 
13 ซึงยังไม่มี
กองทุนฯท ้ องถิน 
ให ้  สปสช.จัดสรร
เป็น P&P basic 
services 

1. บริหารแบบ global budget ระดับเขต โดยคํานวณ GB ระดับเขตตามจํานวนประชากร
โครงสร ้ างกลุ่มอายุ ผลงานบริการ/อัตราความครอบคลุมบริการ 

2. หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช ้ จ่าย ให ้ เป็นไปตามกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์กลางและ
เพิมเติมหลักเกณฑ์ค่าใช ้ จ่ายในระดับพืนทีได ้ โดยต ้ องผ่านความเห็นชอบจาก อปสข.

3.กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช ้ จ่าย มีดังนี
1) ไม่น ้อยกว่า20 บาทต่อคนจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ รวมกับเงินปฐม

ภูมิตามเกณฑ์QOF  โดยจ่ายให ้ หน่วยบริการ/สถานบริการ 
2) ไม่เกิน 8 บาทต่อคน สําหรับบริการทีต ้ องการเร่งรัดการเข ้ าถึงบริการหรือ

แก ้ ปัญหาพืนที ระดับเขต/จังหวัด ตามความจําเป็นทางสุขภาพ โดยจ่ายให ้ หน่วย
บริการ/สถานบริการ/หน่วยงาน/องค์กร/ภาคประชาชน กรณีพืนที สปสช.เขต 13 
กทม. ให ้ สามารถปรับค่าใช ้ จ่ายได ้ มากกว่าทีกําหนด โดยความเห็นชอบของ 
อปสข. 

3) ไม่เกิน 5 บาทต่อคน สําหรับสนับสนุนและส่งเสริมระบบ การกํากับติดตาม/
ประเมินผล ระดับเขต/จังหวัด/อําเภอ โดยจ่ายให ้ หน่วยบริการ/สถานบริการ/
หน่วยงาน/องค์กร/ภาคประชาชน

4) ส่วนทีเหลือ (ประมาณ 181.40 บาทต่อคน) จ่ายแบบเหมาจ่ายทีอาจปรับด ้ วย
โครงสร ้ างอาย/ุผลงานบริการ และ/หรือจ่ายตามรายการบริการ  โดยจ่ายให ้ หน่วย
บริการ/สถานบริการ

(ก) 
NPP & Central 
Procurement 
(27 บาท/คน)

(ค) 
P&P basic services 
(214.40 บาท/คน)

(ข) 
P&P ในชุมชน
(45 บาท/คน)

P&P
(286.40 บาท x ปชก. ทุกสิทธิ 65.104 ล ้ านคน)

งบทีได้ร ับ 383.61 บาท/คน
UC pop 48.606 คน 



   เพ่ิมสัดสวนของการสมทบงบของ อบต./เทศบาล 

    ตั้งแตปงบ ๒๕๕๘ ดังนี้

         ๒.๑ อบต.ขนาดเล็กจาก   ≥ รอยละ ๒๐ เปน ≥ รอยละ ๓๐

         ๒.๒ อบต.ขนาดกลางจาก ≥ รอยละ ๓๐ เปน ≥ รอยละ ๔๐

         ๒.๓ อบต.ขนาดใหญและเทศบาลตําบลจาก ≥ รอยละ ๕๐

                                    เปน ≥ รอยละ ๕๐ (เหมือนเดิม)

         ๒.๔ เทศบาลเมืองและเทศบาลนครจาก ≥ รอยละ ๕๐

                                                           เปน ≥ รอยละ ๖๐

 

ขอ ๖ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตกลงสมทบเงินเขากองทุนฯไมนอยกวาอัตรา

รอยละของเงินท่ีไดรับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ



 ขอ ๗ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ใหใชจายเพ่ือสนับสนุนหรือ

สงเสริมเปนคาใชจายตามแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่ 

คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ 

(๑)เพ่ือสนับสนุน และสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ หนวยบริการ 

หรือสถานบริการ หรือ หนวยงานสาธารณสุข (เชนกองสาธารณสุขของ

เทศบาล )ในพ้ืนท่ี  โดยเนนเรื่องการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค 

การฟนฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ท่ี

จําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิต เพ่ือใหกลุมแมและเด็ก กลุมผูสูงอายุ 

กลุมผูพิการ กลุมผูประกอบอาชีพท่ีมีความเสี่ยง และกลุมผูปวยโรคเรื้อรัง

ท่ีอยูในพ้ืนท่ี สามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขไดอยางท่ัวถึงและมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

การจ่ายเง ินกองทุนท้องถินตามว ัตถุประสงค์



(๒)เพ่ือสนับสนุนใหกลุมประชาชน หรือองคกรประชาชน หรือหนวยงาน

อื่นๆ( เชน โรงเรียน ใหจัดกิจกรรมกานสาธารณสุขเสริมได)ในพ้ืนที่ 

ไดจัดทําแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือการสรางเสริม

สุขภาพ หรือการปองกันโรค ใหแกสมาชิกหรือประชาชนในพ้ืนที่  

และกรณีมีความจําเปนตองสนับสนุนเปนคาครุภัณฑใหสนับสนุนได

ในวงเงินไมเกิน ๕,๐๐๐ บาทตอแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม

ครุภัณฑที่จัดหาได ใหอยูในความดูแลและบํารุงรักษาของ กลุม

ประชาชน หรือองคกรประชาชนหรือหนวยงานอื่นๆที่ไดรับการ

สนับสนุนนั้นๆ

การจ่ายเง ินกองทุนท้องถินตามว ัตถุประสงค์
ตามประกาศ ข้อ ๗



(๓)เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพ การ

ปองกันโรค การฟนฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับ

ปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนยเด็กเล็กหรือช่ืออื่นที่ดําเนินกิจกรรม

เก่ียวกับการพัฒนาและดูแลเด็กในชุมชน หรือศูนยพัฒนาและ

ฟนฟูคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ ตามหลักเกณฑที่ 

สปสช.กําหนด เปนเงินไมนอยกวารอยละ ๑๕ ของเงินรายรับ

ของกองทุนในแตละป งบประมาณน้ัน

การจ่ายเง ินกองทุนท้องถินตามว ัตถุประสงค์
ตามประกาศ ข้อ ๗



นิยามและเกณฑการพิจารณาศูนยดูแลเด็กเล็ก ผูสูงอายุ และคนพิการ

1.เปนศูนยเด็กเล็กหรือศูนยช่ืออ่ืนท่ีดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแล

เด็กเล็กในชุมชน หรือศูนยพัฒนาและฟนฟูคุณภาพชีวิตผูสูงอายุหรือคนพิการ หรือ

ศูนยช่ืออ่ืนท่ีดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟนฟูสมรรถภาพ คุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุหรือคนพิการในชุมชน โดยมีการกําหนดขอบเขตภารกิจ พื้นท่ีดําเนินการ 

(ท้ังในและนอกศูนย) และกลุมเปาหมายดําเนินงานของศูนยฯ อยางชัดเจน

2.มีอาคารสถานท่ีเปนท่ีตั้ง ท่ี ทําการของศูนยฯ เปนการถาวร  และจัด

สภาพแวดลอมสิ่งอํานวยความสะดวกใหเหมาะสมและปลอดภัยสําหรับการดูแล

เด็กเล็ก ผูสูงอายุ หรือคนพิการ ตามแตกรณี

3.บริหารจัดการศูนยโดยมีกลไกของคณะกรรมการ (หรือ คณะกรรมการบริหาร

ศูนย)  ท้ังนี้องคประกอบของคณะกรรมการควรมาจากภาคสวนตางๆ ในทองถิ่น

หรือพื้นท่ี โดยมีหลักฐานแตงตั้งคณะกรรมการ พรอมท้ังหลักฐานหรือเอกสาร

บันทึกหรือรายงานการประชุมของคณะกรรมการ ท่ีชัดเจน



นิยามและเกณฑการพิจารณาศูนยดูแลเด็กเล็ก ผูสูงอายุ และคนพิการ

4.มีการจัดทําแผนเงิน/แผนงบประมาณ และแผนการดําเนินงานหรือปฏิทิน

การดําเนินงานประจําป ท่ีคณะกรรมการศูนยเห็นชอบ

5.มีการกําหนดเวลาทําการหรือเวลาใหบริการของศูนยฯ และกําหนดหรือระบุ

ตัวบุคคลผูปฏิบัติงานประจําศูนยฯ โดยมีหลักฐานหรือเอกสารแสดงทะเบียนรายช่ือ

ผูปฏิบัติงานประจําศูนยฯ และการลงเวลาปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานประจําศูนยฯ 

6.มีการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจายของศูนยฯ ประจําเดือน ประจําไตรมาสและ

ประจําปโดยมีหลักฐานหรือเอกสาร ท่ีสามารถตรวจสอบได

7.มีการจัดทําขอมูลหรือระบบขอมูลท่ีจําเปน เกี่ยวกับภารกิจกิจกรรมการ

ดําเนินงาน พื้นท่ีดําเนินการ และกลุมเปาหมายในการดําเนินงานของศูนย 

8.การจัดทําสรุปผลงานหรือรายงานผลการดําเนินงานของศูนยฯ อยางนอยป

ละ 1 ครั้ง



กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนที่   

สนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพปองกันโรคและการรักษาพยาบาลปฐมภูมิเเชิงรุก 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เชน

- สนับสนุนกิจกรรมสงเสริมสุขภาพเด็กดีในศูนยดูแลเด็กเล็กโดย

การมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน

- จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูในเด็กเล็ก และเด็ก

กอนวัยเรียน

- ประเมินภาวะโภชนาการ เฝาระวัง และแกไขปญหาภาวะ

โภชนาการในเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน

- การสงเสริมทันตสุขภาพและปองกันโรคในชองปากในเด็กกอน

วัยเรียน

-การมีสวนรวมของผูปกครองในการดูแลสุขภาพชองปากเด็กกอน

วัยเรียน

- การสงเสริมสุขภาพอนามัยเด็กกอนวัยเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

- เด็กพิเศษสามารถเขาถึงบริการรักษา

ในสถานพยาบาลที่ตองการหรือสถานพยาบาลใกลบาน

- พัฒนาทักษะชีวิตเด็กนักเรียนและ

เสริมสรางครอบครัวอบอุน เพ่ือปองกันการตั้งครรภในวัยเรียน

- ฯลฯ

กลุมเปาหมาย

- กลุมเด็กแรกเกิด

- กลุมเด็กกอนวัยเรียน

- กลุมปฐมวัย

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เชน

- สนับสนุนใหคนพิการและทุพพลภาพไดรับบริการฟนฟู

สมรรถภาพและอุปกรณเคร่ืองชวย

- สงเสริมสนับสนุนกายภาพบําบัด และกิจกรรมบําบัดสูชุมชนใน

พ้ืนที่

- พัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพคนพิการและทุพพลภาพแบบ

องครวมดวยทีมสุขภาพ และพัฒนาระบบการสงตอระหวางบาน 

สถานพยาบาล ชุมชนที่มีประสิทธิภาพและดําเนินงานอยาง

รวดเร็ว

- การฟนฟูสมรรถภาพ และการเฝาระวังปองกันภาวะแทรกซอน 

เชน กายภาพบําบัด การฝกสอนญาต/ิผูดูแล และการอาชีวะ

บําบัด เปนตน

- การสงเสริมสุขภาพชองปากในกลุมคนพิการและทุพพลภาพ

- การสงเสริมสนับสนุนกายภาพบําบัดและกิจกรรมบําบัดสูชุมชน

ในพ้ืนที่

- การเย่ียมบานใหความรู ใหคําแนะนํา ติดตามดูแลสุขภาพ และ

ฟนฟูสมรรถภาพแกคนพิการและทุพพลภาพ

- ฯลฯ

กลุมเปาหมาย

- คนพิการที่สามารถชวยเหลือตัวเองได

- คนพิการที่ปวยดวยโรคเร้ือรัง

- คนพิการที่มีอาการรุนแรงหรือพักฟนบนเตียง

ศูนยดูแลเด็กเล็ก

คณะกรรมการศูนยฯ

ศูนยดูแลสูงอายุ

คณะกรรมการศูนยฯ
ศูนยดูแลคนพิการ

คณะกรรมการศูนยฯ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  เชน

- จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ คัดกรองกลุมเสี่ยง เชน ใหมีการตรวจคัด

กรองสุขภาพประจําป เพ่ือปองกันในกลุมผูเสี่ยงตอการเกิดโรคเร้ือรัง

- คัดกรองคนหาประชากร กลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

โรคหัวใจและหลอดเลือดในประชากร กลุมอายุ 15 ป ขึ้นไป

- สนับสนุนบริการทั้งที่เปนการสงเสริม และการดูแลรักษาสุขภาพ

ผูสูงอายุใหมีคุณภาพที่เปนบริการเชิงรุกในชุมชน  หรือเสริมใหใชบริการ

ในสถานพยาบาลไดสะดวก อยางถวนหนา เทาเทียม เชน การตรวจ

สงเสริมสุขภาพชองปากในกลุมผูสูงอายุ

- สนับสนุนใหเกิดกิจกรรมเชิงรุก การดูแลเย่ียมบาน และสุขภาพ

ผูสูงอายุ เชน การจัดบริการดูแลผูสูงอายุที่บาน(เนนการดูแลทั้งรางกาย 

และจิตใจ)

- สงเสริมและสนับสนุนใหครอบครัว ชุมชน รวมมีบทบาทในการดูแล

ผูสูงอายุ เชน มีทีมดูแลสุขภาพแบบบูรณาการครบทุกสหสาขาวิชาชีพ

(เจาหนาที่สาธารณสุข และ/หรือทีม อสม./อผส./จิตอาสา ในตําบล)

- ฯลฯ

กลุมเปาหมาย

- ผูสูงอายุที่ชวยตนเองไดดี

- ผูสูงอายุที่ชวยตนเองไดบาง

- ผูสูงอายุที่ชวยตนเองไดนอย



(๔) เพ่ือสนับสนุนคาใชจายในการบริหารหรือพัฒนากองทุน

หลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนที่ใหมีประสิทธิภาพ 

ทั้งน้ีตองไมเกินรอยละ ๑๕ ของเงินรายรับกองทุนหลักประกัน

สุขภาพในแตละป และในกรณีที่มีความจําเปนตองใชจายเพ่ือ

ซื้อครุภัณฑที่เก่ียวของโดยตรง ครุภัณฑน้ันจะตองมีราคาไม

เกิน ๒๐,๐๐๐ บาทตอหนวย และครุภัณฑที่จัดหาได ใหอยูใน

ความดูแลและบํารุงรักษาขององคการบริหารสวนตําบลหรือ

เทศบาล 

การจ่ายเง ินกองทุนท้องถินตามว ัตถุประสงค์
ตามประกาศ ข้อ ๗



(๕) กรณีมีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ ให

คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติจาย

เงินกองทุนเพ่ือสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรม

ในการปองกันและแกไขปญหาสาธารณสุขได

ตามความจําเปน เหมาะสม และทัน

สถานการณ 

การจ่ายเง ินกองทุนท้องถินตามว ัตถุประสงค์
ตามประกาศ ข้อ ๗



LOGO

เกณฑ์กลุ่มโรคเรือร ั ง

2.กรรมการ
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องคประกอบ วิธีการไดมา หมายเหตุ
(๑) ผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน

- ผูดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรี / นายก อบต.

(กรรมการโดยตําแหนง)

- เปนประธานกรรมการ

(๒) ผูทรงคุณวุฒิในพื้นท่ี

(จํานวน ๒ คน)

- ไดจากการคัดเลือกของกรรมการ(๑) (๓)-(๙) 

เปนรองประธานคนที่ ๑ และ ๒ ตามลําดับ

- ตองเปนบุคคลที่มีคุณวุฒิเปนที่

ยอมรับของชุมชนในพ้ืนที่ และ

ตองแตงต้ังเปนชื่อบุคคล 

(๓) สมาชิกสภาองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ท่ีสภามอบหมาย

(จํานวน ๒ คน)

- ไดจากการลงมติในที่ประชุมของสภาองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ

(๔) หัวหนาหนวยบริการปฐมภูมิในพื้นท่ี 

(จํานวน ๑ – ๒ คน)

- เปนกรรมกรโดยตําแหนง กรณีที่มีหนวยบริการ

ปฐมภูมิมากวาก ๑ แหงใหเลือกกันเองเหลือ ๒ 

คน เปนกรรมการ

(๕) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน

ในพื้นท่ี (จํานวน ๒ คน)

- ให อปท. จัดประชุม อสม.ในพ้ืนที่นั้น เพ่ือ

คัดเลือกกันเองใหเปนผูแทน ๒ คน โดยเปดเผย 

และมีสวนรวม

(๖)ผูแทนหมูบานหรือชุมชน

(จํานวน ๕ คน)

- ให อปท. จัดประชุมที่ประชาชนในหมูบาน/

ชุมชน เพ่ือคัดเลือกกันเองเหบือ ๕ คน โดย

เปดเผย และมีสวนรวม

ขอ ๘ องคประกอบคณะกรรมการบริหารกองทุนขอ ๘ องคประกอบคณะกรรมการบริหารกองทุน
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องคประกอบ วิธีการไดมา หมายเหตุ
(๗) ผูแทนศูนยประสานงานหลัก ประกัน

สุขภาพประชาชน หรือหนวยรับเรื่อง

รองเรียนอิสระในพ้ืนที่ (ถามี) (จํานวน 

๑ คน)

- ถามีมากกวา ๑ แหง ใหคัดเลือกกันเอง

เหลือ ๑ คน เปนผูแทน

- ถ า ไ ม มี  ก็ ไ ม มี

ก ร รมก า ร ในภา ค

สวนนี้

(๘) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือ

เจาหนาที่อ่ืนที่ผูบริหารฯมอบหมาย

- โดยหลักเปนปลัดของ อปท. ทําหนาที่เปน

กรรมการและเลขานุการ เวนแต นายกฯ

อปท.จะมอบหมายใหเจาหนาที่อื่น

(๙) ผูอํานวยการหรือหัวหนากอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมหรือสวน

สาธารณสุขหรือที่เรียกชื่ออ่ืนของ 

อปท. หรือเจาหนาที่อ่ืนที่ผูบริหารฯ

มอบหมาย

- โดยหลักจะเปนผูอํานวยการ/หัวหนากอง

สาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เปนกรรมการ

และผูชวยเลขานุการ เวนแต นายกฯอปท.

จะมอบหมายใหเจาหนาที่อื่น

(๑๐) สาธารณสุขอําเภอ และ ผูอํานวย 

การโรงพยาบาลในพื้นที่ 

- เปนที่ปรึกษา - ตามขอ ๗ วรรคสอง

ของประกาศฯ

ขอ ๘ องคประกอบคณะกรรมการบริหารกองทุน(ตอ)



ขอ ๙ ตามประกาศกองทุนฯ ๕๗

 ใหกรรมการในคณะกรรมการกองทุนที่มาจากการ

คัดเลือก มีวาระอยูในตําแหนง คราวละ ๔ ป (เดิม ๒ ป)

         เม่ือครบ ๔ ปแลว ยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการ

ใหม ใหกรรมการที่ครบวาระน้ันอยูตอ ทั้งน้ีตองไมเกิน

หกสิบวัน



ขอ ๑๐ ตามประกาศกองทุนฯ ป ๕๗ 
ขอ ๑๐ กรรมการท่ีมาจากการคัดเลือกตามขอ ๘ วรรคหนึ่ง(๒)(๔)(๕)(๖)

และ(๗) นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว  ใหพนจากตําแหนง ในกรณี

ดังตอไปนี้

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ยายไปดํารงตําแหนงหรือไปประกอบวิชาชีพหรืออาชีพในทองถ่ินหรือ

พ้ืนท่ีอ่ืน

(๔) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ

(๕) เปนบุคคลลมละลาย

(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตโทษสําหรับ

ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ



ขอ ๑๑ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกองทุนฯ
(๑)  พิจารณาอนุมัติแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคของกองทุน
ขอเสนอแนะ : ในการใชดุลพินิจเพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรม ใหใช

หลักการ ดังนี้

1. ตองเปนไปตามกรอบวัตถุประสงคในขอ ๗ ของประกาศฯ

2. ควรเปนโครงการ/กิจกรรมท่ีตอบสนองตอการแกไขปญหาดานสุขภาพของ

ประชาชนในพ้ืนท่ีหรือทองถิ่นนั้น

3. ไมควรอนุมัติ โครงการ/กิจกรรมท่ีเปนงานประจําของหนวยงานและมีงบประมาณ

รองรับอยูแลว แตถาเปนงานประจําท่ีดําเนินการเพ่ือใหเกิดการเขาถึง ใหความครอบคลุม

ของกลุมเปาหมายมากขึ้นหรือท่ัวถึงขึ้น หรือเปนการแกไขปญหาเร่ืองสุขภาพท่ีสําคัญของ

กลุมเปาหมาย หรือในสถานการณเกิดโรคระบาด แตมีงบฯไมเพียงพอหรือไมมีงบฯ ก็ให

สามารถดําเนินการได ถือวาเปนการซํ้าเสริมเพ่ือประโยชนดานสุขภาพของประชาชนใน

พ้ืนท่ีหรือทองถิ่น 



ขอ ๑๑ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกองทุนฯ

(๒) ออกระเบียบที่จําเปนเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน 

และระเบียบวาดวยคาตอบแทนของอนุกรรมการหรือคณะทํางานหรือ

ผูดําเนินงาน

(๓) ควบคุมและกํากับดูแลการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษา

เงินและการจัดทําบัญชีเงิน

(๔) กํากับดูแลใหหนวยงาน หรือ กลุมหรือองคกรผูที่ไดรับอนุมัติ

ตามขอ ๗ ใหเปนไปตามแผนงาน โครงการ

(๕) สนับสนุนใหประชาชนกลุมเปาหมายตางๆ ในพ้ืนที่สามารถ

เขาถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บาน ในชุมชน หรือหนวยบริการ ได

อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ



(๖) ใหคําแนะนําในการจัดทําขอมูลและแผนดําเนินงานท่ีเกี่ยวกับ

ปญหาสาธารณสุขของกลุมเปาหมาย  หนวยบริการตางๆท่ีเกี่ยวของ และ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ใชความรู ประสบการณ จากกรรมการท่ีมา

จากหลายภาคสวน)

(๗) พิจารณาใหความเห็นชอบจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน 

รายงานการรับจายและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เมื่อ

ส้ินปงบประมาณ ใหสํานักงานสาขาจังหวัด สํานักงานเขต สํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ และสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ภายใน

เดือนธันวาคมของทุกป

ขอ ๑๑ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกองทุนฯ



ทุกสิ้นปบัญชี (๓๐ กันยายน) ใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน จัดทํารายงานสรุปผลการ

ดําเนินงานประจําป โดยรายงานสรุปตอง

ประกอบดวยองคประกอบสําคัญอยางนอย ๓ 

สวน คือ

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป

สวนท่ี ๒ สรุปผลการดําเนินงานตาม

แผนงานโครงการ

สวนท่ี ๓ รายงานสรุปสถานการณการเงิน

   รายงานสรุปน้ี ตองจัดทําใหแลวเสร็จ

และจัดสงภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป  

โดยใหเก็บไวเปนหลักฐานท่ีกองทุนจํานวน ๑ 

ชุด  และสงให สปสช. เขต จํานวน ๑ ชุด 

รายงานการเงินรายไตรมาส รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปี



(๘) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อดําเนินงานท่ี

เกี่ยวของไดตามความจําเปน และใหอนุกรรมการหรือคณะทํางานท่ีไดรับ

แตงตั้ง ไดรับคาตอบแทนการประชุมหรือคาใชจายอื่นท่ีจําเปนในการ

ดําเนินงาน ตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุน

เชน   > อนุกรรมการพิจารณาโครงการฯ

 > อนุกรรมการการเงินการคลัง

 > อนุกรรมการติดตามประเมินผล

ขอ ๑๑ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกองทุนฯ



คณะกรรมการ ควรมีการประชุมกี่คร้ัง?

ประชุมประชุม

วางแผนวางแผน

•ประชุมเพ่ือสรุป งานของปเกา

•ประชุมเพ่ือจัดทําแผนประจําปของปใหม

•ควรดําเนินการประชุมภายใน ต.ค. – ธ.ค.

ประชุมประชุม

ติดตามงานติดตามงาน

•พิจารณาทบทวนแผน/พิจารณาโครงการฯ

•ประชุมเพ่ือติดตามผลงาน   ตรวจสอบเงิน

•ควรประชุมทุกไตรมาส (๑-๓ เดือน)

ประชุมประชุม

ฉุกเฉินฉุกเฉิน

•ประชุมในกรณีมีเหตุการเรงดวน

•เพ่ือแกไขปญหาการดําเนินงาน

กรรมการควรมีการประชุม ตามความจําเปน







การประชุมแต่ละครัง องค์ประชุมต้องไม่น้อยกว่ากึงหนึง



ขอ ๑๒  เพ่ือใหกองทุนหลักประกันสุขภาพมีการ

พัฒนาอย า ง ย่ั ง ยื น และ มี ก า รดํ า เ นิ น ง านที่ มี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  ใหสํานักงานเขตประสาน

กับสํานักงานสาขาจังหวัดและทองถ่ินจังหวัดในการ

ติดตามกํากับและประเมินผลการดําเนินงานของ

กองทุนหลักประกันสุขภาพในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบอยาง

ตอเนื่องและรายงานใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติทราบ



ขอ ๑๓  กองทุนหลักประกันสุขภาพใด ที่ไมมี

เงินสมทบจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือไม

มีการดําเนินกิจกรรมใดๆ ตอเนื่องตั้งแต ๒ ป ขึ้น

ไป ใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

ประกาศยุบเลิกกองทุนหลักประกันสุขภาพนั้นได 
และใหโอนเงินหรือทรัพยสินของกองทุนหลักประกัน

สุขภาพดังกลาวเปนของหนวยบริการปฐมภูมิของรัฐใน

พ้ืนที่น้ัน ตามวิธีการที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติกําหนด



ขอ ๑๔ ใหเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ รักษาการตามประกาศนี้ และใหมีอํานาจออก

ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ หรือแนวทางปฏิบัติที่ไมขัด

ตอประกาศนี้ รวมทั้งใหมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดปญหา

เก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้



ขอ ๑๕  ใหเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

คณะกรรมการ กฎ และการดําเนินงานตางๆ  ตาม

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติเรื่อง 

การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคการบริหาร

สวนตําบลหรือเทศบาล ดําเนินงานและบริหารจัดการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒  เปนเงินใน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ เปนคณะกรรมการกองทุน 

กฎ และเปนการดําเนินงานตอเนื่อง ตามประกาศนี้



ขอ ๑๖ ตามประกาศกองทุนฯ ป 57 

ขอ ๑๖  การดําเนินงานใดตามประกาศนี้ หาก

ยังไมมี กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑที่จะ

กําหนดขึ้นตามประกาศนี้  ใหใช กฎ ระเบียบ 

ประกาศ หรือหลักเกณฑขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินบังคับใชโดยอนุโลม



ขอ ๑๗  ประกาศนี้ ใหมีผลใชบังคับ

ตั้งวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เปนตนไป

ประกาศฉบับน้ีไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เลม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๕๗ ง หนา ๓๙  

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗



3.การบริหารจัดการ



         สวนที่ ๑ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจายเงิน การ

จัดทําบัญชีและรายงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

         สวนที่ ๒ การกํากับดูแลใหหนวยงานหรือกลุมหรือองคกร

ที่ไดรับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในการเก็บรักษาและใช

จายเงินตามวัตถุประสงค

         สวนที่ ๓ หลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

อนุกรรมการ คณะทํางาน หรือผูดําเนินงาน 

เอกสารแนบทายประกาศฯ หนา ๓๓



สวนที่ ๑
การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การ

จายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน

ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ



๑. การรับเงินและการเก็บรักษาเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ

๑.๑ บรรดาเงินรายรับเขากองทุนหลักประกันสุขภาพ ใหนําสงเขาบัญชี

กองทุนหลักประกันสุขภาพ หรือบัญชีระบบหลักประกันสุขภาพ ท่ีเปดบัญชี 

โดยแยกเปนบัญชีเฉพาะกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

(ธ.ก.ส.) ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย โดยใชช่ือบัญชีวา “กองทุน

หลักประกันสุขภาพ (.............ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น) หรือ“ระบบ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ (......ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น........) 

อําเภอ................จังหวัด ................” แยกจากบัญชีขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นโดยท่ัวไป ท้ังนี้ บัญชีเงินฝากซ่ึงคณะกรรมการกองทุนไดเปดไวแลว

กอนประกาศนี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนบัญชีเงินฝากตามเอกสารแนบทาย

ประกาศนี้ 



๑.๒ การรับเงินเขากองทุนหลักประกันสุขภาพใหรับเปน 

เงินสด เช็ค ตั๋วแลกเงิน หรือธนาณัติ ก็ได  และ ใหออก

ใบเสร็จรับเงินในนามของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตาม

แบบที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพกําหนด ใหแกผูชําระเงิน

ทุกครั้ง เวนแตการรับเงินที่ไดรับการจัดสรรแตละปจากกองทุน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติตามที่คณะกรรมการหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติกําหนด โดยใหใชหลักฐานการโอนเงินผาน

ทางธนาคารเปนหลักฐานอางอิงในการบันทึกบัญชีรายรับ



๑.๓ เงินสดที่กองทุนหลักประกันสุขภาพไดรับไว ใหนําฝากเขา

บัญชีตาม ๑.๑ ภายในวันที่ไดรับเงิน หากไมสามารถนําเงิน

ดังกลาวฝากเขาบัญชีไดทัน ใหพนักงานสวนทองถ่ินที่ผูบริหาร

สูงสุดมอบหมาย นําเงินสดจํานวนดังกลาวเก็บรวมไวในซอง

หรือหีบหอ ระบุเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ  จํานวนเงิน 

ปดผนึก ลงลายมือช่ือผูรับผิดชอบ และนําฝากไวที่ตูนิรภัยหรือ

สถานที่เก็บรักษาเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวให

นําฝากเขาบัญชีในวันทําการถัดไป



๑.๔ การสมทบเงินจากองคการบริหารสวนตําบลหรือ

เทศบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบอื่น

ตามที่กฎหมายบัญญัติ ใหดําเนินการโดยเร็วเม่ือเร่ิมตน

ปงบประมาณ กรณีมีความจําเปน ใหสมทบไดไมเกิน

ปงบประมาณที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

จายเงินสนับสนุน



๒. การจายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ

๒.๑ ใหผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

สั่งจายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามวัตถุประสงค

ของกองทุน ทั้งน้ีภายใตแผนงานหรือโครงการหรือ

กิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ

คําอธิบาย ก ําหนดให้ผู ้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เป็นผู ้สังจ่ายเงินกองทุน

หลักประกันสุขภาพ ซึงการสังจ่ายเงินนันต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและตามแผนงาน 

โครงการหรือกิจกรรม ทีคณะกรรมการกองทุนอนุมัติเท่านัน



๒.๒ วิธีการจายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ใหจายได ดังนี้

(๑) จายเปนเช็คขีดครอมหรือตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติ

(๒) จายทางธนาคารหรือทางอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด
(๓) กรณีที่มีความจําเปนตองจายเปนเงินสด ใหจายไดไมเกิน ๕,๐๐๐ 

บาท (หาพันบาท) โดยใหพนักงานสวนทองถิ่นที่ผูบริหารสูงสุด

มอบหมายเปนผูทําการเบิกจาย หรือออกเช็คสั่งจายในนามของ

พนักงานสวนทองถิ่นที่ไดรับมอบหมาย โดยขีดฆาคําวา “หรือตาม

คําสั่ง” “หรือผูถือ”ออก และจายใหแกผูมีสิทธิรับเงินในวันเดียวกัน 

หรือภายในวันทําการถัดไป



๒.๓ ใหผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือปลัดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น คนใดคนหนึ่ง ลงนามรวมกับพนักงานสวนทองถิ่น 

คนใดคนหนึ่งที่ผูบริหารสูงสุดมอบหมายไวจํานวน ๒ คน  รวมเปนผูลง

นาม ๒ คน เปนผูเบิกเงินจากบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพตาม

แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน

คําอธิบาย เป็นการกําหนดผู ้ลงนามเบิกเงินจากบัญชีกองทุน จํานวน ๒ คนลงนามร่วมกัน คือ 

คนทีหนึง ได้แก่ ผู ้บริหารสูงสุดหรือปลัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถินคนใดคนหนึง

คนทีสอง ได้แก่ พนักงานส่วนท้องถินคนใดคนหนึงทีผู ้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถินมอบหมายไว้ ๒ คน 



๒.๕ การจายใหผู มีสิทธิรับเงินที่เปนกลุมหรือองคกร

ประชาชน ใหผูแทนที่ ได รับมอบหมายจากกลุมหรือ

องคกรประชาชน ไมนอยกวา ๒ คนขึ้นไปเปนผูรับเงิน

คําอธิบาย เปนการกําหนดใหผูมีสิทธิรับเงินกองทุนที่

เปนกลุมหรือองคกรประชาชน จะตองมีการมอบหมาย

ผูแทนไมนอยกวา ๒ คนเปนผูรับเงินในนามของกลุมหรือ

องคกรประชาชนน้ันๆ (ควรสําเนาบัตรประจําตัวของผูรับ

เงินไวดวย)



๒.๖ การจายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตองมีหลักฐาน

การจายเปนใบเสร็จรับเงิน ใบสําคัญรับเงินตามแบบที่

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด หรือ หลักฐาน

การนําเงินเขาบัญชีเงินฝากที่ธนาคารของผูมีสิทธิรับเงินหรือ

หลักฐานการรับเงินอยางอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุน

กําหนด เพ่ือเก็บไวใหตรวจสอบ

คําอธิบาย กําหนดใหการจายเงินกองทุนทุกคร้ังตองมี

หลักฐานการจายเงิน และตองเก็บหลักฐานการจายเงินน้ัน

ไวเพ่ือการตรวจสอบดวย



๓. การจัดทําบัญชีและรายงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ

๓.๑ การบันทึกบัญชี ใหบันทึกตามระบบบัญชีขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น แตใหแยกระบบบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพออก

จากระบบบัญชีปกติเปนอีกชุดหนึ่งตางหาก 

๓.๒ รอบระยะเวลาบัญชี ใหถือตามปงบประมาณและ การเร่ิมระบบ

บัญชีใหเ ร่ิม ณ วันที่ ได รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติหรือไดรับเงินจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 



๓.๓ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน รายงาน

การรับจาย และเงินคงเหลือประจําเดือน ดวยระบบอิเลคโทรนิคสารสนเทศ 

หรือระบบอ่ืน และจัดสงสรุปผลการดําเนินงาน รายงานการรับจายและเงิน

คงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพท่ีผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการกองทุนแลว ใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติสาขา

เขต ทุกไตรมาส โดยใหจัดสงภายใน ๓๐ วันนับจากวันสิ้นไตรมาส ตาม

รูปแบบท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กําหนด 

       และทุกสิ้นปงบประมาณใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

สาขาเขต สําเนาสงใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติสาขาจังหวัด สํานักงานสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นจังหวัด  และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินจังหวัด ภายในเดือน

ธันวาคมของทุกป 



ทุกสิ้นปบัญชี (๓๐ กันยายน) ใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน จัดทํารายงานสรุปผลการ

ดําเนินงานประจําป โดยรายงานสรุปตอง

ประกอบดวยองคประกอบสําคัญอยางนอย ๓ 

สวน คือ

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป

สวนท่ี ๒ สรุปผลการดําเนินงานตาม

แผนงานโครงการ

สวนท่ี ๓ รายงานสรุปสถานการณการเงิน

   รายงานสรุปน้ี ตองจัดทําใหแลวเสร็จ

และจัดสงภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป  

โดยใหเก็บไวเปนหลักฐานท่ีกองทุนจํานวน ๑ 

ชุด  และสงให สปสช. เขต จํานวน ๑ ชุด 

รายงานการเงินรายไตรมาส รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปี



สวนที่ ๒
การกํากับดูแลใหหนวยงานหรือกลุม

หรือองคกรที่ไดรับเงินจากกองทุน

หลักประกันสุขภาพ ในการเก็บรักษาและใช

จายเงินตามวัตถุประสงค

หนา ๓๘



๔. กรณีหนวยบริการ สถานบริการ หนวยงานสาธารณสุข และหนวยงาน

อื่นของรัฐ ไดรับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ใหเก็บรักษาและใช

จายเงินไดตามหลักเกณฑ วิธีการ ดังนี้

        ๔.๑ เงินตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่คณะกรรมการ

กองทุนอนุมัติใหนําเขาบัญชีเงินฝากของหนวยบริการ สถานบริการ 

หนวยงานสาธารณสุข หรือหนวยงานอื่นของรัฐ     ในนามของหนวยงาน

นั้นๆ

          ๔.๒ การจัดซื้อจัดจาง ตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ใหถือ

ปฏิบัติตามระเบียบของหนวยบริการ สถานบริการ หนวยงานสาธารณสุข

หรือหนวยงานอื่นของรัฐ โดยอนุโลม เพ่ือความโปรงใสเปนธรรมในการ

ดําเนินงานตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมนั้น



๔.๓ หนวยบริการ สถานบริการ หนวยงานสาธารณสุข หรือ

หนวยงานอื่นของรัฐ เก็บหลักฐานการจายเงินจากบัญชีไว 

เพ่ือการตรวจสอบ

คําอธิบาย กําหนดใหหนวยบริการ สถานบริการ 

หนวยงานสาธารณสุขหรือหนวยงานอื่นของรัฐ เก็บ

หลักฐานการจายเงินตามแผนงาน โครงการหรือ

กิจกรรมที่ไดรับเงินจากกองทุน ไวเพ่ือการตรวจสอบ

ดวย



๔.๔ เม่ือเสร็จสิ้นโครงการ ใหจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ไดรับ

อนุมัติ  ส งใหกองทุนหลักประกันสุขภาพ เ พ่ือให

คณะกรรมการกองทุนรับทราบ และใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น เก็บไวเพ่ือการตรวจสอบ

*** กรณีที่มีเงินเหลือจากการดําเนินงาน ใหนํา

เงินที่เหลือสงคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพ



๕. กรณีกลุมหรือองคกรประชาชน ไดรับเงิน

จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ใหใชจายเงิน

ตามรายการคาใชจายและอัตราที่กําหนดไวใน 

แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ไดรับอนุมัติ

จากคณะกรรมการกองทุน แตสําหรับรายการ

คาใชจายดังตอไปน้ี ใหอยูภายใตกรอบอัตรา

และเงื่อนไขการดําเนินการ ดังน้ี



       ๕.๔ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 

และรายงานการจายเงินตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ไดรับ

อนุมัติ สงใหกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพ่ือใหคณะกรรมการกองทุน

รับทราบ และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เก็บไวเพ่ือการตรวจสอบ
        กรณีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่มีการจัดหาวัสดุที่มี

ลักษณะคลายครุภัณฑ ที่มีวงเงินไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท (หาพันบาท) ให

แนบเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงินไวกับรายงานการ

จายเงินดังกลาวดวย

    กรณีที่มีเงินเหลือจากการดําเนินงาน ใหนําเงินที่เหลือ

สงคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพ



หลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทน

กรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางาน 

หรือผูดําเนินงาน

สวนที่ ๓
หนา ๔๑



๖. อัตราคาใชจายในการเดินทาง คาตอบแทนของกรรมการ 

อนุกรรมการ และคณะทํางาน 
๖.๑ คาตอบแทนในการประชุมสําหรับกรรมการหรือที่ปรึกษา ไมเกิน

คร้ังละ ๔๐๐ บาทตอคน เดือนหนึ่งไมเกิน ๘๐๐ บาท  คาตอบแทนใน

การประชุมสําหรับอนุกรรมการ ไมเกินคร้ังละ ๓๐๐ บาทตอคน เดือน

หนึ่งไมเกิน ๖๐๐ บาท  และสําหรับคณะทํางาน คร้ังละไมเกิน ๒๐๐  

บาทตอคน เดือนหนึ่งไมเกิน ๔๐๐ บาท

คําอธิบาย เปนการกําหนดเพดานอัตราคาตอบแทนของ

กรรมการกองทุนหรือที่ปรึกษา อนุกรรมการ  

โดยกําหนดเปนเพดานของอัตราไว ซึ่งอัตราที่จายจริงยอม

เปนไปตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุนนั้นๆ



๖.๒ คาใชจายในการเดินทาง ไดแก คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก และคา

พาหนะเดินทาง สําหรับกรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการหรือ

คณะทํางาน และเจาหนาที่ของหนวยงานรัฐ รวมทั้งพนักงานจาง

เหมา(ช่ัวคราว)ของกองทุน ใหเบิกจายไดในอัตราไมเกินระเบียบของ

ทางราชการโดยอนุโลม

คําอธิบาย เปนการกําหนดเพดานอัตราคาใชจายในการ

เดินทาง ซึ่งตองไมเกินอัตราตามระเบียบราชการ สวนอัตราที่

จ ายจริ ง เปนอั ตรา เท า ใด น้ันย อม เปน ไปตามระ เ บียบที่

คณะกรรมการกองทุนน้ันๆกําหนด 



๖.๓ วงเงินคาใชจายและคาตอบแทนตาม ๖.๑ และ ๖.๒ เมื่อรวมกับ

คาใชจายอื่นเพ่ือการบริหารหรือพัฒนางานของกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ ตองไมเกินรอยละ ๑๕ ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกัน

สุขภาพในปงบประมาณนั้น

คําอธิบาย  เปนการกําหนดวงเงินค าตอบแทนและ

คาใชจายในการเดินทางเมื่อรวมกับคาใชจายเพ่ือการบริหาร

และการพัฒนางานของกองทุนแลว ตองไมเกินรอยละ ๑๕ ของ

เงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในปงบประมาณน้ัน 

ซึ่งเจตนารมณไมประสงคใหนําเงินกองทุนไปใชเพ่ือการบริหาร

มากเกินไป ควรเปนคาใชจายที่มุงเนนเก่ียวกับการจัดบริการ

สาธารณสุขใหกับประชาชนในพ้ืนที่เปนหลัก



๗. อัตราคาตอบแทนผูดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ท่ีไดรับ

อนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน
๗.๑ คาตอบแทนสําหรับประชาชนหรือบุคคลท่ีปฏิบัติงานตามแผนงาน 

โครงการหรือกิจกรรม หากเปนการปฏิบัติงานท่ีมีความจําเปนเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงค  ใหจายไดไมเกินกวาท่ีกําหนดในแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม

ท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน นั้น 

คําอธิบาย เปนการกําหนดอัตราคาตอบแทนสําหรับประชาชนหรือ

บุคคลท่ีปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ซ่ึงหากจําเปนตองมี

การจายคาตอบแทนใหจายไดไมเกินกวาอัตราท่ีกําหนไวในแผนงาน โครงการ

หรือกิจกรรมท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนนั้น อยางไรก็ตาม

คาตอบแทนตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมดังกลาว ควรกําหนดให

เหมาะสมและสอดคลองกับภาระงานท่ีปฏิบัติจริง 



LOGO

เส้นเลือดตีบตัน

เส้นเลือดปรกติ

กระบวนกาเปลียนแปลง

4.กิจกรรม 

การสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค 



      ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ

ท้องถินหรือพื นทีพ.ศ. ๒๕๕๗  (ตามประกาศฯ ข้อ ๒)
การจัดบริการสาธารณสุข หมายถึง การจัดบริการและการจัดกิจกรรมทีเกียวข้องกับ

การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟืนฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก 

เพือให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู ้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู ้ประกอบอาชีพทีมีความเสียง กลุ่ม

ผู ้ ป่วยโรคเรื อรัง รวมทั งกลุ่มประชาชนทัวไปทีมีภาวะเสียงทีอยู่ในพื นที สามารถเข้าถึงบริการ

สาธารณสุขได้อย่างทัวถึงและมีประสิทธิภาพ  โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความ

พร้อม ความเหมาะสม และความต้องการในพื นที

                             ประกาศ ณ วันที ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗

                                            นายณรงค์ศักดิ   อังคะสุวพลา

                                              ประธานคณะอนุกรรมการฯ

หนา ๑๘๔



๑. กลุมหญิงต้ังครรภและหญิงหลังคลอด  เพ่ือยกระดับสุขภาพชีวิตของหญิงต้ังครรภ หญิง

คลอดและหลังคลอด โดยสรางการเขาถึงบริการท่ีมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานอยางเสมอ

ภาค และสนับสนุนใหไดรับชุดสิทธิประโยชนหลักประกันสุขภาพถวนหนาดานการสงเสริม 

ปองกัน และเฝาระวังโรคอยางท่ัวถึง  เชน

•การสํารวจ คนหา และจัดทําทะเบียน หญิงตั้งครรภรายใหม

•การประเมินภาวะโภชนาการ การเฝาระวัง และการแกไขปญหาหญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะ

โภชนาการต่ํากวาเกณฑ

•การคัดกรองและปองกันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ

•การควบคุมและปองกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ

•การสงเสริมสนับสนุนเกลือเสริมไอโอดีนและธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ

•การสงเสริมสนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแม

•การเยี่ยมบานใหความรู ใหคําแนะนํา และติดตามดูแลสุขภาพ กอนคลอดและหลังคลอด

•การติดตาม คนหา หญิงตั้งครรภและหญิงหลังคลอด ท่ีขาดนัด หรือมีภาวะเสี่ยง

•การดูแลผูปวยหญิงหลังคลอดดวยการแพทยแผนไทย

•การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานมในหญิงวัยเจริญพันธุ



๒. กลุมเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหกลุมเด็กแรกเกิด-เด็กเล็ก 

ไดรับบริการตามชุดสิทธิประโยชนอยางครอบคลุม สรางระบบในการดูแลสุขภาพเด็กแรกเกิด-

เด็กเล็ก อยางมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย พัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีการเจริญเติบโต สมองไดรับ

การเรียนรูตามชวงวัยและมีพัฒนาการสมวัย  เชน

•การสํารวจ คนหา และจัดทําทะเบียน เด็กเกิดใหม เด็กยายเขา-ยายออก

•การซักประวัติ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ตรวจรางกาย และจัดทําสมุดบันทึกสุขภาพเด็ก

เล็กและเด็กกอนวัยเรียน

•การคัดกรอง ตรวจประเมิน และติดตามพัฒนาการเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน

•การสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูในเด็กแรกเกิด เด็กเล็ก และเด็กกอนวัยเรียน

•การประเมินภาวะโภชนาการ การเฝาระวัง และการแกไขปญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็ก

และเด็กกอนวัยเรียน

•การสงเสริมสุขภาพชองปากในเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน

•การติดตามความครอบคลุมของการไดรับวัคซีนข้ันพ้ืนฐานในเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน

•การสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก



๓. กลุมเด็กวัยเรียนและเยาวชน  เพ่ือใหเด็กวัยเรียนมีพัฒนาการทางรางกายและจิตใจสมวัย มี

สวนสูงระดับดีและรูปรางสมสวน มีความฉลาดทางสติปญญาและอารมณไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 

และพฤติกรรมท่ีเหมาะสม  ปองกันและลดปญหาสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงดานเพศสัมพันธ การ

ตั้งครรภไมพรอม โรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  ฯ เชน

•การซักประวัติ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ตรวจรางกาย และจัดทําสมุดบันทึกสุขภาพเด็กวัย

เรียนและเยาวชน

•การประเมินภาวะโภชนาการ การเฝาระวัง และการแกไขปญหาภาวะโภชนาการในเด็กวัย

เรียนและเยาวชน

•การสงเสริมสุขภาพชองปากในเด็กวัยเรียนและเยาวชน

•การตรวจวัดและคัดกรอง ความผิดปกติหรือความบกพรองทางการมองเห็นและการไดยินใน

เด็กวัยเรียนและเยาวชน

•การใหความรูเรื่องการวางแผนครอบครัว และการปองกันการตั้งครรภไมพึงประสงค/การ

ตั้งครรภไมพรอม แกเด็กวัยเรียนและเยาวชน



๔. กลุมวัยทํางาน  เพ่ือลดปจจัยเสี่ยงจากการทํางาน  สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุมวัย

ทํางาน และการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมท่ีสงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน   เชน

• การซักประวัติ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ตรวจรางกาย วัดดัชนีมวลกาย วัดรอบเอว และ

จัดทําสมุดบันทึกสุขภาพกลุมวัยทํางาน

• การตรวจวัดและคัดกรอง ความผิดปกติหรือความบกพรองทางการมองเห็นและการไดยินใน

กลุมวัยทํางานท่ีมีภาวะเสี่ยง

• การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุมวัยทํางานท่ีมีภาวะเสี่ยง

• การสงเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพกลุมวัยทํางานดวยการแพทยแผนไทย

• การสงเสริมสนับสนุนการออกกําลังกายในกลุมวัยทํางานและผูท่ีมีภาวะเสี่ยงจากการทํางาน

• การใหความรูเรื่องการดูแลสุขภาพจิตแกกลุมวัยทํางานและผูท่ีมีภาวะเสี่ยงจากการทํางาน

• การคัดกรอง การปองกัน และการแกไขปญหา ภาวะซึมเศรา สมองเสื่อม และผูมีภาวะเสี่ยงตอ

การฆาตัวตายในกลุมวัยทํางาน



๕. กลุมผูสูงอายุและผูปวยโรคเร้ือรัง เพ่ือลดปจจัยเสี่ยงและลดการเกิดโรคในกลุมท่ีมีภาวะ

อวน/นํ้าหนักเกิน กลุมท่ีมีภาวะเสี่ยงตอโรคเรื้อรังและโรคท่ีเปนปญหาในชุมชน  ลด

ภาวะแทรกซอนและลดความพิการในกลุมผูปวย  สงเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

ผูสูงอายุใหมีสุขภาพท่ีพึงประสงคโดยผสมผสานมาตรฐานการดูแลสุขภาพแบบองครวมท้ังสุขภาพ

กายและจิต  เชน
• การคัดกรองและคนหา ภาวะเส่ียงโรคเร้ืองรัง และโรคที่เปนปญหาในชุมชน เชน โรคหัวใจและหลอดเลือด 

โรคมะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็งเตานม วัณโรค โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง เปนตน

• การตรวจวัดและคัดกรอง ความผิดปกติหรือความบกพรองทางการมองเห็นและการไดยินในกลุมที่มีภาวะเส่ียง

และผูสูงอายุ

• การเยี่ยมบานใหความรู ใหคําแนะนํา และติดตามดูแลสุขภาพผูสูงอายุ ผูที่มีภาวะเส่ียง และผูปวยโรคเร้ือรัง

• การสงเสริมสนับสนุนการออกกําลังกายแกผูสูงอายุ ผูที่มีภาวะเส่ียง และผูปวยโรคเร้ือรัง

• การคัดกรอง การปองกัน และการแกไขปญหา ภาวะซึมเศรา สมองเส่ือม และผูมีภาวะเส่ียงตอการฆาตัวตาย

ในกลุมผูสูงอายุและผูปวยโรคเร้ือรัง

• การสงเสริมสนับสนุนภาคีเครือขายสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care)

• การสรางจิตอาสาดูแลผูปวยโรคเร้ือรังและผูสูงอายุในชุมชน

• การสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนยดูแลผูสูงอายุ



๖. กลุมคนพิการและทุพพลภาพ  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหคนพิการและทุพพลภาพไดรับบริการ

ฟนฟูสมรรถภาพและอุปกรณเครื่องชวย  สงเสริมใหเกิดความรวมมือในชุมชนระหวางสถานบริการ 

องคกรคนพิการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และชุมชน  ในการดูแลชวยเหลือสนับสนุนและ

ใหบริการฟนฟูสมรรถภาพแกคนพิการและทุพพลภาพท่ีมีความจําเปนตองไดรับการฟนฟู

สมรรถภาพ  เชน

•การซักประวัติ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ตรวจรางกาย และจัดทําสมุดบันทึกสุขภาพคน

พิการและทุพพลภาพ

•การสํารวจ คนหา ข้ึนทะเบียนคนพิการและทุพพลภาพ  และการรับเอกสารรับรองความ

พิการ รวมถึงการสงตอคนพิการและทุพพลภาพใหไดรับอุปกรณเครื่องชวยความพิการ

•การประเมิน แกไขความพิการ และฟนฟูสมรรถภาพ แกคนพิการและทุพพลภาพ

•การบริการฟนฟูสมรรถภาพ และการเฝาระวังปองกันภาวะแทรกซอน เชน กายภาพบําบัด 

การฝกสอนญาต/ิผูดูแล และการอาชีวะบําบัด เปนตน

•การเยี่ยมบานใหความรู ใหคําแนะนํา ติดตามดูแลสุขภาพ และฟนฟูสมรรถภาพแกคนพิการ

และทุพพลภาพ

•การสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนยดูแลผูพิการ



๗. กลุมประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง  เพื่อปองกัน ควบคุมปจจัยเส่ียง และสงเสริมปจจัยที่ดี ที่มีผลตอสุขภาพ

ของประชาชนในชุมชนโดยตรง  ซ่ึงหากไมดําเนินการปองกันหรือแกปญหาอาจจะสงผลกระทบตอสุขภาพและการ

ดํารงชีวิตของประชาชนในชุมชน  ไดแก การดําเนินการหรือจัดกิจกรรมในดานตาง ๆ โดยจําแนกตามสาเหตุและ

ที่มาของปจจัยที่ทําใหเกิดโรคหรือปญหาสุขภาพ  เชน

7.1 พฤติกรรมเสี่ยงดานสุขภาพ เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการปฏิบัติตนท่ีไมเหมาะสมซึ่ง

อาจจะมีผลกระทบตอสุขภาพ เชน การไมออกกําลังกาย การรับประทานอาหารท่ีไมมีประโยชน 

การใชสารเสพติด การสําสอนทางเพศ การพักผอนไมเพียงพอ การไมระวังปองกันโรคติดตอ  

เชน

•การสงเสริมและพัฒนาความฉลาดทางอารมณและทักษะชีวิตตามชวงวัยตางๆ

•การสงเสริมการออกกําลังกายในโรงเรียน ในสถานประกอบการ และในชุมชน

•การสงเสริมสุขภาพจิตดวยการปฏิบัติธรรม

•การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ผูนําชุมชน และผูนํานักเรียน ดานการสราง

เสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

•การพัฒนาหมูบานตนแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือการสรางเสริมสุขภาพและลด

ปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ



7.2 การบริโภค เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคท่ีไมเหมาะสม ท่ีอาจเกิดความไมปลอดภัย

หรือเปนอันตรายตอสุขภาพ  เชน

•การสงเสริมโภชนาการและอาหารปลอดภัยในโรงเรียน ในสถานประกอบการ และในชุมชน

•การรณรงคการใชเกลือผสมไอโอดีนเสริมปญญาในโรงเรียนและในชุมชน

•การรณรงคและใหความรูการบริโภคอาหารปลอดสารพิษ พืชสมุนไพรและการปลูกผักกินเอง

•การสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกตองและปลอดภัยแกประชาชน

7.3 อุบัติเหตุ เพ่ือสงเสริมพฤติกรรมการใชชีวิตประจําวันท่ีปลอดภัย ท้ังภายในบาน ในโรงเรียน 

ในสถานประกอบการ และในชุมชน  รวมถึงการลดอุบัติเหตุจากการเดินทางและการจราจร  เชน

•การสงเสริมการขับข่ีอยางปลอดภัย ถูกกฎจราจร และลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในการ

เดินทาง

•การสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเมาไมขับ

•การรณรงคปองกันอุบัติเหตุบนทองถนนหรือการจราจรทางนํ้า

•การรณรงคปองกันอุบัติเหตุและสรางความปลอดภัยภายในบาน ในโรงเรียน ในสถาน

ประกอบการ และในชุมชน



เกณฑ์กลุ่มโรคเรือร ั งอริยสัจ  4  กับการแก้ปัญหาชุมชน

•ทุกข์ (หาป ัญหา  ความต้องการ)

•สมุท ั ย(หาสาเหตุ  ผลกระทบทีจะเก ิดข ึน)

•น ิ โรธ (หาวิธีแก้ไขป ัญหา)

•มรรค (นําไปสู่การปฏิบ ั ติท ีช ัดเจน)



สามารถประเมินผลได้....(สิงคาดหวังทีจะให้เกิด)สามารถประเมินผลได้....(สิงคาดหวังทีจะให้เกิด)

วัตถุประสงค์
OBJECTIVES

ปัจจัยนําเข้า
INPUTS

กิจกรรม
PROCESSES

ผลผลิต
OUTPUTS

ผลลัพธ์
OUTCOMES

ผลสัมฤทธิ
RESULTS

ความประหยัด

ความมีประสิทธิผล

ความมีประสิทธิภาพ

ต่อสุขภาพ

ผลโครงการ
ความสําเร็จ

ตามวัตถุประสงค์
ฯลฯ

ผลทีเกิดระยะยาวกับ

กลุ ่มเป้าหมาย       
การนําผลไปใช้
ต่อตนเอง 
สังคม ฯลฯ
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สรุปกระบวนการพิจารณาการสนับสนุนกิจกรรมของกองทุนฯ

ประเภทที ๗(๑)

กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการ หรือ

สถานบริการ หรือหน่วยงาน

สาธารณสุขในพืนที

ประเภทที ๗(๒)

กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดย

ประชาชน และชุมชนท้องถิน/

หน่วยงานอืน

ประเภทท๗ี( ๓)

กิจกรรมการสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก 

ผู ้สูงอายุ คนพิการและผู ้ป่วยโรคเรือรัง

ประเภทที ๗(๔)

กิจกรรมการบริหารจัดการกองทุน/

พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนา

ระบบบริหารจัดการ

ประเภทที ๗(๕)

กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัย

พิบัติในพืนที

ประเภทที ๗(๕)

กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัย

พิบัติในพืนที

อนุกรรมการ/คณะทํางาน(ถ้ามี)

คณะกรรมการกองทุนพิจารณา

ผลการ

พิจารณา

ผลการ

พิจารณา

เห็นชอบโดยใช้

งบจากแหล่งอืน

นําเข้าสู่กระบวนการ

พิจารณางบประมาณ

ของแหล่งทุนอืน

ไม่

อนุมัติ

อนุมัติโดยใช้งบจาก

กองทุน

บันทึกแผนงาน

โครงการใน 

ระบบรายงาน

ทําบันทึกข้อตกลง จัดทําบัญชี/รายงาน/

ติดตามประเมินผล/

ตรวจรับ  ผลการ

ดําเนินงาน
การเบิกจ่ายเงิน

สนับสนุน

นํากลับไปแก้ไข/

ปรับปรุง/ยกเลิก

โครงการ



กระบวนการเบิกจ่าย

เอกสารประกอบ

1.โครงการทีผ่านการพิจารณา อนุมัติ

2.แบบข้อตกลง

3.มติทีประชุมคณะกรรมการ

ทําใบเบิกเงิน

การเบิก(แบบ 1)

เบิกจ่ายเงินให้ผู้ขอสนับสนุน

เช็ค ; โอน ; เงินสด(ไม่เกิน 5000 บ)

เบิกจ่ายเงินให้ผู้ขอสนับสนุน

เช็ค ; โอน ; เงินสด(ไม่เกิน 5000 บ)

ผู้ขอสนับสนุน

ออกใบเสร็จรับเงิน (หน่วยงาน)

ใบสําคัญรับเงิน กรณี องค์กรต่างๆ

ผู้ขอสนับสนุน

ออกใบเสร็จรับเงิน (หน่วยงาน)

ใบสําคัญรับเงิน กรณี องค์กรต่างๆ

หน่วยงาน-องค์กรต่างๆ

1.ดําเนินงานตามโครงการภายในระยะเวลา

ทีกําหนด

2.ภาครัฐ เบิกจ่ายตามระเบียบหน่วยงาน

นันๆ

3.องค์กรเบิกจ่ายตามกิจกรรมทีได้อนุมัติ

หน่วยงาน-องค์กรต่างๆ

รายงานผลการดําเนินงานพร้อมรายงาน

การจ่ายเงิน  กรณีเงินเหลือนําส่งคืน

กองทุน

(ภาคประชาชน แนบใบเสร็จครุภัณฑ์)

หน่วยงาน-องค์กรต่างๆ

รายงานผลการดําเนินงานพร้อมรายงาน

การจ่ายเงิน  กรณีเงินเหลือนําส่งคืน

กองทุน

(ภาคประชาชน แนบใบเสร็จครุภัณฑ์)

บันทึกปิด

โครงการ

ออกรายงาน

การรับ จ่ายงบประมาณเสนอ 

คณะกรรมการและสรุปผลงาน

ออกรายงาน

การรับ จ่ายงบประมาณเสนอ 

คณะกรรมการและสรุปผลงาน




